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התערוכה תהיה פתוחה למבקרים במהלך החודש הקרוב
ניתן לתאם הגעה במזכירות מרכז קהילה ערבה 08-6592260

הכניסה חופשית

תודה לאמני הערבה שהתגייסו להקמת התערוכה

המועצה האזורית הערבה התיכונה

 המועצה האזורית
הערבה התיכונה

האמנים המשתתפים  |  ג'ודית אברהם � נטע אור � פנינה )פגי( אושרוביץ � אבי 
אושרוביץ � רבקה איזקסון � אסתי אסא � אביעד בר � טובה דבוראי � ציפי דובר 
�  גאולה דנאי � ישא דנאי � דני הדס � תקוה וייסבלום � שושנה זלוטניק � גילה 
מרדיקס- טל � אנטולי יוסל � סיליה יצחק � ארזה כהן � דליה ושני מטמון � אמנון 
נבון � סמדר סיגלר � מירהלה עמירן � מרים צביאלי � נעמי רותם � לאה שטוקלמן 



קפה
ג'ודית אברהם

שמן על קנבס 70x100 ס"מ
כל בוקר של כל יום.

Coffee
Judith Avraham
Oil on canvas 70x100 cm
Every morning of every day.



תעתועים ברשת
נטע אור 

צילום 55x38 ס"מ 
"כמה יום יומי אצלנו – פשוט רשת 50 מ׳ 

שמונחת לצד קיר המבנה!"

Illusions in a Net
Netta Orr
Photograph 55x38 cm
Mesh netting laid next to the wall of a 
structure – so very "every day" for us.



כלים בחיי היום-יום שלי 
פנינה פגי אושרוביץ

צילום 50x68 ס"מ

Paraphernalia from My Daily Life
Pnina Peggy Usherowitz
Photograph 50x68 cm



Huckleberry Friend
אבי אושרוביץ

צילום 40x25 ס"מ
..."כולם צריכים לאכול בבוקר, חלק מחיי 

היום יום"... שם התמונה הוא ביטוי מהשיר 
Moon River אשר נכתב לסרט "ארוחת בוקר 

בטיפאני".

Huckleberry Friend
Avi Usherovitz
Photograph 40x25 cm
Everyone has to eat in the morning – it's 
an important part of daily life. The name 
of the picture comes from the song 
Moon River, which was written for the 
film Breakfast at Tiffany's.



יגיעת נשים
רבקה איזקסון 

מיצב 115x110 ס"מ
חיי יום-יום בעמלנות הבית של עקרות-בית.

Women's Burden
Rivka Isaacson
Installation 115x110 cm
The daily life and labor of a housewife.



טיול משוטטי ערבה
אסתי אסא

צילום 60x80 ס"מ
טיול בצפון במטע זיתים. הבנות מסתדרות 

לצילום.

Arava Field Trip
Estie Assa
Photograph 80x60 cm
A trip to an olive grove in the north. The 
girls getting ready to be photographed.



ארץ ערבה
אביעד בר 

צילום 55x38 ס"מ
עוד בוקר עולה על מתחם התיירות "ארץ

ערבה", צוקים.

Eretz Arava
Aviad Bar
Photograph 55x38 cm
Another beautiful day dawns at the Eretz 
Arava site on Tsukim



חיי היום 
טובה דבוראי

הדפסים וקולאז' 70x40 ס"מ 
הדימוי הנוכח בזיכרון וגם בדמיון, הופך 

לחלק משגרת היום יום.

Daily Life
Tova Dvorai
Print and collage 70x40 cm
Images from our memory and our 
imagination become part of the daily routine.



כלים שימושיים 
ציפי דובר

אובניים ומשטחים-חימר 40x30 ס"מ 
לכל מראה נושן יש רגע של הולדת.

Useful Implements
Zipi Dover
Thrown clay and slabs 40x30 cm
Every old look has a moment of rebirth.



הנכדים הצעירים
גאולה דנאי 

אקריליק + טוש שחור 78x105 ס"מ
הנכדים הם חלק מחיי היום יום.

My Grandchildren
Geula Danai
Acrylic and black marker 78x105 cm
My grandchildren are part of my daily life.



מכלי העבודה שלי
ישא דנאי

עבודת עץ 110x40x40 ס"מ
המלחציים מברזל – כל אחד יודע. אצלי מולך 

העץ יום יום נאה, חמים, חזק, נוגע.

Some of My Tools
Issa Danai
Wood 110x40x40 cm
Everyone is familiar with metal clamps.
But I have wood in front of me every day.
Beautiful, warm, strong, inviting.



ארוחת בוקר 
דני הדס 

צילום דיגיטלי 90x60 ס"מ 
הכל מאורגן. הכל מסודר. כל יום. יום יום.

Breakfast
Danny Hadas
Digital photography 90x60 cm
Everything arranged, Everything in its 
place, Every day, Day after day.



דרך הרחוב
תקווה ויסבלום 

אקריליק על בד 100x70 ס"מ 
הדרך ברחוב בו אני עוברת יום-יום.

Along My Street
Tikva Weissblum
Acrylic on canvas 100x70 cm
The walk I take down my street every day.



שיגרה יומית 
שושנה זלוטניק 

מיצג סולם משטח כלים וחומרי עבודה 
120x215 ס"מ 

מזה 14 שנים אני כל יום מטפסת על סולם כדי 
להדביק פסיפס על קירות ביתי.

Daily Routine
Shoshana Zlotnik
Installation – ladder with work shelf 
and materials 120x215 cm
For the past 14 years I have been 
climbing up a ladder every day, creating 
a mosaic on the walls of my house.



יושבים "על הברזלים" בערבה
גילה מרדיקס טל 

צילום 60x90 ס"מ
בעיר יש "ברזלים" - ואצלנו ואדיות ונחלים...
אולי לא ממש ביום-יום, אבל בהחלט מראה

שהוא חלק משגרת הערבה.

Sitting on the "Railings"
Gila Mardix Tal
Photograph 60x90 cm
In the city there are railings – in the Arava 
we have wadis and riverbeds… Not always 
part of our daily lives, but definitely a 
habitual custom here.



ביצת עין
אנטולי יוסל

שמן על קנבס 23x21 ס"מ 
יום יום מתחילים את הבוקר עם ביצה.

Sunny-side Up
Anatol Yossel
Oil on canvas 23x21 cm
Eggs in the morning - day in, day out.



בין קודש לחול 
סיליה יצחק 

שמן על קנבס 40x40 ס"מ
חגים ושבתות מהווים העשרה לחיי היום יום 

שלנו.

Kabbalat HaShabbat
Celia Yitzhak
Oil on canvas 40x40 cm
Shabbat and holidays enrich our daily 
lives.



חיבוק אימהי 
ארזה כהן 

ברונזה 26x21x21 ס"מ
חיבוק חם לילד, בוקר, צהרים וערב –

שם אותנו בהרמוניה עם הטוב.

A Mother's Hug
Arza Cohen
Bronze 34x25 cm
A warm hug for a child, morning, noon and night, 
puts us in touch with the goodness of the world.



HOME - מיצג מספרים של סלון 
ביתי

דליה ושני מטמון
פיסול ואסמבלאז' מספרים 150x200x200 ס"מ

תמונה - הומאז' לאמן: פיט מונדריאן. 

Home –Installation of Books 
in a Living Room
Dalia and Shani Matmon
Sculpture and book assemblage
150x200x200 cm
Picture – homage to Piet Mondrian.  בשנים האחרונות, בכל רגע פנוי שיש לי אני באמנות

ובשל כך קריאת הספרים הצטמצמה מאוד. יצרתי 
סביבת יום יום של סלון ביתי, מהחומר שנעדר מחיי 

היום יום שלי - ספרים.

During these last few years all of my free 
time has been invested in art, and I've 
spent much less time reading. So I created 
an everyday environment in my living 
room with what had been missing from 
my daily life – books.



היום יצא לי סוסון ים 
אמנון נבון 

ברזל 40x60 ס"מ 
יום - יום אני עובר באיגום הכלים, במוסך, במסגרייה 
למצוא  ניתן  בהם  במושב  המקומות  ובשאר 

גרוטאות ברזל, מהן אני יוצר כיד הדמיון. 
היום יצא לי סוסון ים.

Today It Was a Seahorse
Amnon Navon
Metal 40x60 cm
Every day I go through the tool shed, the 
garage, the welding workshop, and any 
other places where metal scraps might 
be found. It fires up my imagination, and 
today the scraps became a seahorse.



כך נופלים גיבורים
סמדר סיגלר

ברונזה 30x30 ס"מ
מי מאתנו ייפול היום, אני או הוא?

How the Mighty Fall
Smadar Sigler
Bronze 30x30 cm
Which of us will fall today, me or him?



אישה בכובע 
מירהלה עמירן 

אקריליק על קנבס 50x65 ס"מ
דמות צבעונית ועסיסית כלבבי
מחיי האומנות היום-יומית שלי.

Woman in a Hat
Miraleh Amiran
Acrylic on canvas 50x65 cm
A colorful and vivacious figure after my 
own heart, from my daily artistic life.



רק היום, כל יום
מרים צביאלי 

שמן על קנבס 70x90 ס"מ 
מחייה של "איכרה עברית" בת זמננו.

Just Today, Everyday
Miriam Zvieli
Oil on canvas 70x90 cm
"Hebrew labor" in our life and times.



רומן
נעמי רותם

שעווה ויציקה בברונזה 15x54x81 ס"מ 
תמונה נחמדה שחקוקה לי בלב, רומן המורה 
לנגינה צועד ואחריו הילדים מהלכים בשמחה 

לכתה לאחר שיעור נחמד במוזיקה .

Roman
Naomi Rotem
Bronze 15x54x81 cm
picture impressed upon my heart – 
Roman, the music teacher, leading 
children back to their classroom after a 
pleasant music lesson.



יום -יום בבאר שבע 
לאה שטוקלמן

צילום 70x50 ס"מ
בוקר אורבני משתקף באוטובוס.

Daily Life in Beersheva
Leah Shtokelman
Photograph 70x50 cm
An urban morning is reflected on a bus.





Exhibit by Arava Artists

Opening - April 29th, 2018

The exhibit will be open for the public for one month
Visitors should be coordinated through the 

Community Center office: 08-6592260
Entrance to the exhibit is free

המועצה האזורית הערבה התיכונה

Central Arava
Regional Council

Many thanks to the artists of the Arava who contributed their work to the exhibit

 Participating artists: Judith Avraham � Neta Orr � Pnina )Peggy(
 Usherovitz � Avi Usherovitz � Rivka Isaacson � Estie Assa � Aviad Bar
 � Tova Dvorai � Zipi Dover � Geula Danai � Issa Danai � Danny Hadas �
  Tikva Weissblum � Shoshana Zlotnik � Gila Mardix Tal � Anatol Yossel �
 Celia Yitzhak � Arza Cohen � Dalia Matmon � Amnon Navon � Smadar
Sigler � Mirale Amiran � Miriam Zvieli � Naomi Rotem � Leah Shtokelman



Exhibit by Arava Artist


